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1 Príhovor správcu UPaC 

S Božou pomocou robíme prvé kroky v novom akademickom roku 

2017/18. Chceme sa v neznámom teréne zorientovať, preto vám 

chcem ponúknuť mapu vo forme zamyslenia, ktorá nám môže 

pomôcť pri zoznámení sa s terénom nového AR. Inšpiratívnou 

pomôckou je prípravný dokument ku Biskupskej synode o mládeži 

(október 2018). 

V prvej časti „Mladí v dnešnom svete“ pápež František 

povzbudzuje mladých, aby neostávali v stálej neistote pri 

rozhodovaní sa v životnom povolaní, ale aby sa odvážili zvoliť si 

životnú cestu a vykročiť na ňu. Človek od svojho počatia nastupuje 

na cestu životného povolania, avšak čas vysokoškolského štúdia je 

príležitosťou vedome vstúpiť do aktívnej prípravy na životné 

povolanie. Niektorí absolventi Katolíckej univerzity s nostalgiou 

hodnotia čas univerzitného štúdia a jasne vnímajú, že sa mohli viac 

zapojiť do aktivít zameraných na prípravu do manželstva 

a rodičovstva. Nezostaňme iba pri nostalgii.... 

Druhá časť „Viera ako rozlíšenie a ako povolanie“ pripomína, že 

viera je „dar zhora a zároveň odpoveď na to, že sme vybraní 

a milovaní.“ Vo viere nás Pán Ježiš pozýva do počúvania, dialógu 

uprostred každodenných radostí aj krížov. Každý deň nového AR 

môže byť školou viery, v ktorej nás Duch Svätý chce naučiť 

komunikovať s ním celým svojím srdcom. 

V tretej časti „Pastoračná činnosť“ Svätý Otec odovzdáva 

jednoduchú výzvu pre apoštolát: „treba kráčať s mladými, 

prispôsobiť sa ich rytmu a krokom.“  

Pápež František ku výzve k apoštolátu pridáva tri úderné 

povzbudenia: vyjsť, vidieť a vyzvať, čiže podľa Kristovho príkladu 

vyjsť zo zaužívaných zvyklosti smerom k svetu mladých; vidieť, 
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stretnúť svet mladých a vedieť pochopiť to dobré v ňom; vyzvať 

mladých, aby odkryli a prijali novotu evanjelia. 

 K prípravnému dokumentu pápež František pridáva sprievodný list  

pre mladých, v ktorom zaznieva nasledujúce povzbudenie: „Nebojte 

sa počúvať Ducha, ktorý vás povzbudzuje mať odvahu vykročiť.“  

Čo nás čaká nové v AR 2017/18?  

V nastávajúcom AR pokračujeme s formou Sústredení zo spirituality  

pre 1. r. Bc. Ďalšou novinkou je nový spôsob realizovania Sústredení  

zo spirituality pre 2. r. Bc, pre ktorý je naplánované evanjelizačné 

popoludnie. V rámci tematických príhovorov na  mládežníckych 

svätých omšiach sa v zimnom semestri zameriame na vysvetlenie 

častí svätej omše a v letnom semestri ponúkneme témy z prípravy na 

Národné stretnutie mládeže v Prešove. Taktiež v letnom semestri 

bude rozšírená ponuka kurzu o prirodzených metódach plánovaného 

rodičovstva. Vrcholom akademického roku budú misie, ktoré budú 

v pôstnom období viesť pátri Lazaristi.  

Som presvedčený, že si určite vyberiete niečo svoje z ponuky UPaC 

na nový AR 2017/18, zároveň vás chcem poprosiť o podanie vašej 

ruky pri vytváraní univerzitného spoločenstva aj cez službu v UPaC. 

Do nového AR prajem veľa odvahy v dobrodružstve viery. 

Róbert Slotka, správca UPaC 
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2 Príhovor rektora Katolíckej univerzity 

V živote našej univerzity sú dva dôležite míľniky ohraničujúce 

akademický rok: 

Začiatok roka – naše „Veni Sancte“, keď prosíme Božieho Ducha o jeho 

dary potrebné tak k štúdiu, ako aj ku formácii. Vtedy sa nám dostáva od 

našich duchovných otcov z Univerzitného pastoračného centra biskupa 

Jána Vojtaššáka (UPaC) do rúk „Sprievodca duchovnými 

a spoločenskými podujatiami na Katolíckej univerzite“ na nový 

akademický rok. 

Tak je to aj teraz.  

V sprievodcovi na nový akademický rok 2017/2018 sa nám dostáva 

krátka informácia o UPaC a jej duchovných otcoch a ostatných 

pracovníkoch UPaC. Táto chvíľa je vhodnou pre mňa, aby som sa im 

všetkým úprimne poďakoval za tichú, skoro neviditeľnú duchovnú 

službu, ktorá je však, pre formáciu všetkých na KU, najdôležitejšia. 

Nakoniec aj obsah tejto novej príručky je rovnako ako v tých 

predchádzajúcich, naplnený plánovaným programom duchovných 

i spoločenských podujatí na KU. Je potrebné, aby sme spolu denne 

sprevádzali modlitbou všetku „prácu ľudských rúk a umu,“ aby sa nám 

všetko stávalo duchovným pokrmom. 

Rád k tomu všetkých povzbudzujem myšlienkami pápeža Františka.  

Dňa 19. júna 2017 na kongrese Rímskej diecézy povedal, že  „obdobie 

adolescencie - dospievania je „náročným obdobím“, avšak „nie je to 

nejaká choroba“.  A akcent vložil pápež František do vety: 

„Nenechajme ich samých! Toto je stála výzva pre „sprevádzajúce 

generácie“ – nás starších, duchovných otcov v UPaC, na univerzite a jej 

fakultách, v kňazských seminároch, ale i všetkých pedagógov na 

všetkých stupňoch formácie: Nenechajme našich študentov samých, ani 

v radosti, ani v starostiach a problémoch ich mladých životov. Ich životy 
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v okolnostiach konkrétnosti ich žitia i bytia vravia: Nenechajte nás 

samých!   

Ďalšou myšlienkou pápežovho príhovoru bola časť s názvom 

«v pohybe». „Dospievanie je prechodná fáza života. Mladí prechádzajú 

rôznymi duševnými stavmi a ich rodiny s nimi. Je to náročný čas, čas 

zmien a neistôt. Fáza, ktorá nepochybne predstavuje veľké riziká. Avšak 

predovšetkým je to čas rastu pre nich a preto dospievanie nie je 

chorobou a nemôžeme k nemu pristupovať tak, ako keby ňou bolo. 

Podporujme všetko to, čo im pomáha premeniť svoje sny na projekty, a 

aby tak mohli objaviť, že všetok potenciál, ktorý majú, je mostom, cestou 

k povolaniu - v tom najširšom a najkrajšom zmysle slova.  Ponúknime 

im širšie ciele, veľké výzvy a pomôžme im ich realizovať, dosiahnuť ich 

méty. Nenechajme ich samých. A preto, predložme im väčšiu výzvu, než 

oni predstavujú pre nás. Nedovoľme, aby sa im ,závratu’ dostalo od 

druhých, ktorí len ohrozujú ich životy. Dajme im ho my!  

Ďalším bodom pápežovho príhovoru bola «integrovaná výchova». 

Podľa Svätého Otca je nevyhnutné do výchovy mladých integrovať tri 

jazyky. Ide o výchovu založenú na intelekte (hlava), citoch (srdce) 

a konaní (ruky). „Toto ponúkne našim mladým možnosť harmonického 

rastu nielen na osobnej úrovni, ale zároveň na sociálnej,“ vysvetlil 

Petrov nástupca. 

«Áno dospievaniu, nie súpereniu» – tak znel ďalší bod pápežovej 

úvahy o výchove mladých a sprevádzaní rodičov. „Je zaujímavé 

sledovať, ako mladí chcú byť ,veľkými’ a ,veľkí’ chcú byť adolescentmi, 

alebo sa nimi stali,“ zamyslel sa Svätý Otec a pokračoval: 

„Naši mladí dnes nachádzajú veľkú súťaživosť a málo ľudí, s ktorými by 

sa mohli konfrontovať. Svet dospelých prijal za paradigmu a model 

úspechu «večnú mladosť». Zdá sa, že rásť, starnúť, dozrievať’, je niečo 

zlé. Je to synonymum frustrovaného a vyčerpaného života. Zdá sa, že 

dnes sa všetko maskuje a predstiera. Akoby samotné to, že žijeme, 

nemalo zmysel. Aké je smutné, keď si chce dať niekto urobiť ,lifting’ 
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srdca! Aké je bolestné, keď chce niekto vyhladiť ,vrásky’ mnohých 

stretnutí, radostí i smútkov!“ 

Posledným bodom príhovoru Svätého Otca Františka účastníkom 

kongresu Rímskej diecézy venovaného výchove mladých bola 

«duchovná nenásytnosť». Pri tomto bode pápež pripomenul, že podľa 

štatistík ľudia míňajú po základných potravinách najviac peňazí na 

kozmetiku: 

„Žijeme v kontexte veľmi silného konzumizmu; zdá sa, že sme poháňaní 

konzumovať samotný konzum, akoby bolo dôležité vždy len konzumovať. 

Z toho dôvodu je naliehavé opäť prijať ten tak dôležitý a podceňovaný 

duchovný princíp: striedmosť. Vstúpili sme do priepasti konzumu a sme 

nútení veriť, že naša cena závisí od našej schopnosti produkovať 

a konzumovať; od toho, koľko sme schopní vlastniť. 

Vychovávať k striedmosti je jedinečné bohatstvo. Prebudzuje 

vynaliezavosť a kreativitu, dáva možnosť pre fantáziu a predovšetkým sa 

otvára pre prácu v tíme a v solidarite. Otvára sa pre druhých.“ 

V Modlitbe za Katolícku univerzitu sa modlíme: „Pomáhaj jej 

vychovávať dobrých a múdrych ľudí...“ 

Nech aj uvedené myšlienky Svätého Otca Františka nám všetkým 

k tomu dopomôžu. 

Nenechajme mladých samými. Vychovajme ich hlavu, srdce aj ruky. 

Naučme ich dospievať a dávať. 

Prajem všetkým požehnaný akademický rok 2017/2018. 

Prof. Jozef Jarab 

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 
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3 Krátka informácia o UPaC 

- Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku 

(UPaC) zriadil dňa 01. 11. 2002 Mons. prof. František Tondra, 

spišský diecézny biskup. 

- UPaC je kresťanská nezisková organizácia, ktorá je samostatnou 

právnickou osobou. UPaC v súčasnosti vedie duchovný správca, 

kňaz PaedDr. Róbert Slotka, PhD. 

- Hlavným cieľom UPaC je duchovná starostlivosť o univerzitné 

spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. UPaC sa snaží 

napĺňať zámer KU v Ružomberku, a to formovať myseľ a srdce 

členov univerzitného spoločenstva KU. 

- UPaC ponúka: duchovné aktivity, zvlášť každodenné slávenie sv. 

omší a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Ďalej organizuje aj iné 

duchovné, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. UPaC 

ponúka študentom hodnotné voľnočasové aktivity, ktoré svojou 

kvalitou vyvážia a prevážia ponuku komercie.  

- UPaC sa usiluje vytvoriť z univerzitného spoločenstva KU jednu 

rodinu, kde láska, pravda, zodpovednosť, milosrdenstvo a úsilie o 

odbornosť sú každodenným chlebom univerzitného života. 

- Tím UPaC tvoria kňazi – duchovní otcovia, osoby z chránenej 

dielne, spolupracovníci z radov študentov, pedagógov 

a zamestnancov KU. Každý člen univerzitného spoločenstva je 

pozvaný k službe. 

- UPaC svoju činnosť vykonáva vo svojich priestoroch, ktoré sa 

nachádzajú v suteréne budovy PF KU v Ružomberku na 

Hrabovskej ceste. Ich súčasťou je aj Kaplnka sv. Alberta Veľkého, 

ktorá sa nachádza pri hlavnom vstupe do budovy PF KU. UPaC 

vykonáva svoju činnosť aj na internátoch a v športových 

zariadeniach mesta Ružomberok. 

- Každý v UPaC je vítaný, môže tu realizovať svoje talenty a prežiť 

jedinečné stretnutia. 
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4 Tím UPaC a kontakt 

Kňazi – duchovní otcovia UPaC 

Sú predlženými rukami láskavého Boha, chcú byť k dispozícii  

pre vysluhovanie sviatostí, zvlášť sviatosti zmierenia, slávenie 

Eucharistie a vedenie duchovných rozhovorov. Moderujú 

Sústredenia zo spirituality. Okrem duchovných podujatí sa zapájajú 

aj do iných kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, aby tak 

mohli byť nablízku každému človeku.  

PaedDr. Róbert Slotka, PhD., duchovný správca UPaC  

Tel: +421 907 259 306, E-mail: 

robertslotka@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: duchovný správca, 

administratíva a ekonomika UPaC, komunikácia 

s vedením KU a jej fakultami, komunikácia 

s miestnou Cirkvou, komunikácia s ostatnými 

UPaC na Slovensku, vedenie tímu UPaC, 

moderovanie Školy rodiny, duchovné vedenie Modlitbového 

spoločenstva KU, rektor Kostola sv. Rodiny. 

ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., kaplán UPaC 

Tel: +421 918 722 142, E-mail: 

jozefzvanda@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: internetová stránka 

UPaC, duchovná starostlivosť o študentov 

internátu bloku „C“; kultúrne a spoločenské 

podujatia, formácia pedagógov, sociálna činnosť. 
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Mgr. Dušan Galica, PhD., kaplán UPaC 

Tel: +421 907 953 910, E-mail: 

dusangalica@gmail.com 

Zodpovednosť v UPaC: koordinácia predmetu 

Sústredenie zo spirituality a komunikácia 

s fakultami, duchovná starostlivosť o študentov 

internátu TRIO, príprava k iniciačným 

sviatostiam, koordinácia športových aktivít.  

Mgr. František Kovaľ, SJ, kaplán UPaC 

Tel: +421 904 991 873, E-mail: 

frantisekoval@gmail.com  

Zodpovednosť v UPaC: rektor Kostola Povýšenia 

sv. Kríža, duchovná starostlivosť o študentov 

internátu RUŽA.  

 

ThDr. Igor Suchý, PhD., grécko-katolícky kňaz pre 

gréckokatolíkov 

Tel: +421 911 812 422, E-mail: 

igor.suchy@gmail.com 

 

 

 

Koordinátor UPaC  

V UPaC slúži pri organizácii rôznych podujatí, je nápomocný 

študentom v akejkoľvek oblasti, vytvára atmosféru domova.  

Mgr. Slávka Rišová – administratívne práce, sociálna oblasť 

Tel: +421 903 629 255, E-mail: slavkarisova@gmail.com 

mailto:slavkarisova@gmail.com


Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2017/2018 

 

12 

Zamestnanci chráneného pracoviska  

Chránené pracovisko je prostredníctvom kopírovacieho centra 

k dispozícii univerzitnému spoločenstvu pri tlačení a kopírovaní 

rôznych dokumentov a ich formálnej úprave. 

Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce  

Tel: +421 915 420 366, E-mail: slavomira.matlova@gmail.com 

Marek Grznár 

Tel: +421 902 202 187. E-mail: grznar.marek@gmail.com  

Ekonóm UPaC 

Mgr. Mária Lovichová – účtovníctvo 

Tel: +421 907 108 853, E-mail: lovichova.maria@gmail.com 

Ďalší spolupracovníci: 

PaedDr. Ján Gera, PhD. – filmový klub 

PaedDr. Michal Loncko, PhD., Mgr. Gabriel Fidrík, PhD. – 

Modlitbové spoločenstvo pri KU 

  

mailto:lovichova.maria@gmail.com
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Kontakt a fakturačné údaje UPaC:  

Názov:  Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka 

v Ružomberku (UPaC)  

Adresa:  Hrabovská cesta 1, Ružomberok 034 01, Slovenská 

republika 

E-mail:  upac.rk@gmail.com 

mobil:   +421 918 337 449 

web stránka:   www.upac.sk 

Bankové spojenie:  5040576744/0900 Slovenská sporiteľňa 

IČO:  50439286 DIČ:  2021705807 

Zriaďovateľ:   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Spišské Podhradie 

 

Zriaďovacia listina: č. 2500/02 zo dňa 31. október 2002  

Štatutárny zástupca:  PaedDr. Róbert Slotka, PhD. 

 

UPaC vykonáva svoju činnosť na základe Štatútu Univerzitného 

pastoračného centra Jána Vojtaššáka zo dňa 1. novembra 2002, ktorý 

schválil spišský diecézny biskup prof. ThDr. Mons. František 

Tondra. 
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5 Hlavné dôrazy v pastorácii na KU 

Formáciu na KU uskutočňovať ako odpoveď na duchovné posolstvo 

Roku Fatimskej Panny Márie a sv. Martina z Tour. Pastoračná služba 

na KU sa bude uskutočňovať vo svetle týchto myšlienkových línií: 

- formovať myseľ, srdce i ruky (cesta čností), 

- budovať hlboký osobný vzťah so živým Bohom, 

- podporovať dialóg medzi vierou a vedou, 

- budovať spiritualitu spoločenstva, 

- podporovať vznik malých spoločenstiev študentov, pedagógov a 

zamestnancov KU, 

- formácia animátorov malých spoločenstiev a spolupracovníkov 

UPaC, 

- smerovať všetky aktivity k tomu, aby sa celé spoločenstvo KU 

stávalo evanjelizujúcim spoločenstvom. 
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6 Kalendár podujatí 

September 2017 

 

  

PIA 08.09.  

Kaplnka  

sv. Alberta 

Veľkého 

Adorácia za Božiu pomoc 

v novom AR 2017/2018 

UT 13.09.   
Univerzitná púť do Levoče 

a Spišského Podhradia 

ST 14.09.   
Duchovná obnova na KU  

s Mons. Štefanom Sečkom 

PI 15.09.   
Slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie 

PO 18.09. 19:30 Kostol SJ 
Prvá vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša 

ST 20.09. 14:00  Turistika – okolie Ružomberka 

ŠT 21.09. 14:00  Turistika – okolie Ružomberka 

PO 25.09. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša 

ST 27.09. 9:00 
Kostol  

sv. Rodiny 

Slávnostné otvorenie AR 

2017/2018  Veni Sancte 

ŠT 28.09. 14:00  Výstup na Čebrať  

SO 30. 09.  Bratislava 
Blahorečenie Titusa Zemana 

a program pre mládež 
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Október 2017 

PO 02.10. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 03.10. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 04.10.   
Stretko: Spiritualita muža 

a ženy 

SO 07.10.   
Memoriál P. Štefana 

Halienku 

PO 09.10. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša  

UT 10.10. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

UT 10.10. 19:30 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

ST 11.10. 14:00 Foajé PF Univerzitné fórum  

ŠT – PI 

12. – 13. 10. 
 Košice 

Stretnutie univerzitných 

kaplánov 

PO 16.10. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša  

UT 17.10. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 18.10.   Stretko: Spiritualita muža 

a ženy 

ŠT 19.10. 19:00 KDAH Beánia 

PO 23.10. 19:30 Kostol SJ Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša – P. Dušan Hricko, 

OCD  

UT 24.10. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

PI – NE 

27. – 29.10. 
 

Spišské 

Podhradie 
Dni kresťanskej kultúry 

PO 30.10. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   
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November 2017 

PI – NE 

03. - 5.11. 
 

Kežmarok 

Kláštor 

Redemptoristiek 
Budujeme vzťah, ako ďalej? 

PO 06.11. 19:30 Kostol SJ 

Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša s hosťom – 

spomienka na 16. výročie 

založenia UPaC (1. 11.)  

UT 07.11. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 08.11. 12:15 
Kostol  

sv. Rodiny 
Svätá omša za zosnulých 

členov KU 

PI – NE 

10. – 12.11. 
 UPaC 

Duchovná obnova s o. 

Pavlom Hudákom 

PO 13.11. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 14.11. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

UT 14.11. 19:00 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

ST 15.11. 12:15 Kaplnka 
Odpustová slávnosť 

v Kaplnke  

sv. Alberta Veľkého 

ST 15.11. 19:30 Aula JP II. KU má talent 

PI – NE  

17. – 19.11. 
 Sampor Pobyt u benediktínov 

PO 20.11. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 21.11. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

PI 24.11.   Wadowice – Oswiecim 

PI – NE  

24. – 26. 
 

Vysoká nad 

Uhom 
Púť zrelosti 

PO 27.11. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 28.11. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 29.11. 
8:00 – 

11:00 
UPaC Adventný odber krvi 
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December 2017 

Január 2018 – požehnávanie fakúlt, internátov a privátov  

 

 

 

SO 02.12.   Adventný Krakov 

PO – ŠT 

04. – 07.12. 
  Trojdňová adorácia 

PO 04.12.   Kostol SJ 
Vysokoškolská  mládežnícka sv. 

omša 

UT 05.12. 19:30 
Kostol  

sv. Rodiny 
Chvály 

ST 06.12.   Sv. Mikuláš na KU 

PI 08.12.   
Slávnosť Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie 

PO – ST  

11. – 20. 12. 
  

Celouniverzitné spovedanie  

pred Vianocami 

PO 11.12. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša 

ST 13.12. 13:00 UPaC Kapustnica 

PO 18.12. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša 

SO – PO  

30.12. – 1.1. 
 UPaC Silvester v UPaC 

PO 08.01. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

PO 15.01. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

PO 22.01. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

NE 28.01.  SK Nedeľa KU 

PO – PI  

29.01 – 02.02. 
 Habovka Lyžovačka s UPaC 
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Február 2018 

Marec 2018 

PO 05.02. 19:30 Kostol SJ 
Prvá vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša v letnom semestri 

UT 06.02.   
Katolícka 

univerzita 
Deň otvorených dverí 

ŠT 08.02. 14:00 Aula JP II. 
Misijný program pre študentov 

2r.Bc. 

PO – NE  

12. – 18.02. 
  Národný týždeň za manželstvo 

PO 12.02. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

UT 13.02. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 14.02.   Popolcová streda 

ST 14.02.   Stretko: Spiritualita muža a ženy 

PI – SO 

16. – 17.02. 
 UPaC 

Žena poznaj seba, muž poznaj 

ženu, seminár s MUDr. F. 

Orlovským 

PO 19.02. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

UT 20.02. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 21.02. 19:00 UPaC Škola rodiny:  Originalita muža 

PO 26.02. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

UT 27.02. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

PO 05.03. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   

UT 06.03. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 07.03. 19:00 UPaC Škola rodiny:  Originalita ženy 

PI – SO  

09. – 10.03. 
 UPaC 

Žena poznaj seba, muž poznaj 

ženu, seminár s MUDr. F. 

Orlovským 

PO 12.03. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   
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Apríl 2018 

UT 13.03 16:16 Knižnica Hosť na KU 

PO – PIA 

19. – 23.03. 
  Misie na KU, lazaristi 

PO – ST 

19. – 28.03. 
  

Celouniverzitné spovedanie  

pred Veľkou nocou 

PO 19.03. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 20.03.  Kalvária Univerzitná krížová cesta 

ST 21.03. 19:00 UPaC 
Škola rodiny:  Ako naplniť čas 

známosti? 

PO 26.03. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

ŠT – NE  

29.03. – 

01.04. 

 
Kostol  

sv. Rodiny 
Veľkonočné trojdnie 

ST 04.04. 19:00 UPaC 
Škola rodiny:  Ako riešiť 

konflikty vo vzťahu? 

PO 09.04. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

PO – PIA 

09. – 12.04. 
  Kampaň za počatý život 

UT 10.04. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 11.04. 
8:00–

11:00 
UPaC Veľkonočná kvapka krvi 

PO 16.04. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 17.04. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 18.04. 19:00 UPaC 
Škola rodiny: Je možná čistota 

vo vzťahu? 

PO 23.04. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 24.04. 16:16 Knižnica Hosť na KU 

ST 25.04. 19:00 Foajé PF KU Sedliacka veselica 

PO 30.04. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka sv. 

omša   
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Máj 2018 

Jún 2018 – promočné slávnosti a ďakovné sv. omše 

Júl 2018 – 26. – 29. 07.  Národné stretnutie mládeže v Prešove 

 

  

UT 01.05.   Výstup na Choč 

ST 02.05. 9:00 
Kostol  

sv. Rodiny 

Slávnostné zakončenie AR 

2017/2018  Te Deum 

PO 07.05. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 08.05.   Výstup na Šíp 

ŠT 10.05.   Nanebovstúpenie Pána 

PO 14.05. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

ST 16.05. 13:00 UPaC Guláš z „medúzy“ 

PO 21.05. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

UT 22.05. 17:00 UPaC Rozlúčka s absolventmi  

PO 28.05. 19:30 Kostol SJ 
Vysokoškolská mládežnícka 

sv. omša   

ŠT 31.05.   
Najsvätejšie Kristovo telo 

a krv 
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7 Sväté omše 

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života“ (Lumen 

gentium 11). „Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro 

Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“ 

(Presbyterorum ordinis 5). Eucharistia je vzdávaním vďaky Bohu za 

Božie stvoriteľské a vykupiteľské dielo. Slávime Ju vo svätej omši, kde sa 

zhromažďujeme ako Cirkev – spoločenstvo, kde sa živíme Božím slovom 

a Božím telom, Eucharistiou. Pre cirkevné spoločenstvo je slávenie sv. 

omše najvýznamnejšou aktivitou dňa.  

 
Kaplnka   

sv. Alberta 

Kostol  

sv. Rodiny, 

Rybárpole 

Kostol 

SJ 

ŠD 

RUŽA 
FZ TRIO 

Po 

7:00 

12:15 

15:30 

 19:30    

Ut 

7:00 

12:15 

15:30 

  20:00   

St 

7:00 

12:15 LJ 

15:30 

17:00 -

gr.kat.lit. 

18:00   12:15 20:00 

Št 

7:00 

12:15 

15:30 

     

Pi 
7:00 

12:15 

18:00 

prvý piatok, 

pôstne obd. 

    

So 8:00      

Ne  8:00 20:00    
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Počas akademického roka sa sv. omše slúžia v Kaplnke sv. Alberta 

na PF KU, v kaplnke na FZ KU, v Kostole sv. Rodiny – Rybárpole, 

v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol Jezuitov a  na internátoch 

RUŽA a TRIO.  

Sv. omše z príležitosti otvorenia (Veni Sancte) a ukončenia 

akademického roka (Te Deum) a pri iných univerzitných 

slávnostiach sa slávia v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – 

Rybárpoli.    

Vysokoškolské sv. omše sa slúžia každý pondelok večer o 19:30 

v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Nám. A. Hlinku. 

 

8 Témy vysokoškolských sv. omší 

Slúžia k duchovnej formácii členov univerzitného spoločenstva. 

Opierajú sa o aktuálne dianie v Cirkvi, vo svete a na Katolíckej 

univerzite. Témy v zimnom semestri rozoberajú časti sv. omše 

a v letnom semestri sú zamerané na duchovnú prípravu na Národné 

stretnutie mládeže (NSM) v Prešove a Svetové dni mládeže 

v Paname. Témy na NSM budú aktuálne zverejnené až začiatkom 

októbra 2017. 

Zimný semester: 

18. 09. 2017 Uvítací príhovor 

25. 09. 2017 Čo je sv. omša ? 

02. 10. 2017 Úvodné obrady – prežehnanie, pozdrav 

09. 10. 2017 Úvodné obrady – úkon kajúcnosti, Kyrie eleison 

16. 10. 2017 Úvodné obrady – Glória, collecta 

23. 10. 2017 Bohoslužba slova – čítanie, medzispev, 

evanjelium 

30. 10. 2017 Bohoslužba slova – homília, krédo, prosby 

06. 11. 2017 Bohoslužba obety – dary, ríty, super oblata 
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13. 11. 2017 Bohoslužba obety – prefácia, sanctus 

20. 11. 2017 Bohoslužba obety – štruktúra eucharistickej 

modlitby 

27. 11. 2017 Bohoslužba obety – modlitba Pána, znak pokoja 

04. 12. 2017 Bohoslužba obety – prijímanie, postcommunia,  

požehnanie 

Letný semester: 

05. 02. 2018 Téma z prípravy na NSM 

12. 02. 2018 Téma z prípravy na NSM 

19. 02. 2018 Aktuálnosť manželstva 

26. 02. 2018 Téma z prípravy na NSM 

05. 03. 2018 Téma z prípravy na NSM 

12. 03. 2018 Téma z prípravy na NSM 

19. 03. 2018  Slávnosť sv. Jozefa – misijný príhovor 

26. 03. 2018 Téma z prípravy na NSM 

09. 04. 2018 Zvestovanie Pána – úcta k životu 

16. 04. 2018 Téma z prípravy na NSM 

23. 04. 2018 Téma z prípravy na NSM 

30. 04. 2018 Téma z prípravy na NSM 
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9 Tematické utorky 

Témy na tematické utorky ponúkajú zamyslenia nad pravdami viery 

a napomáhajú k jej prehĺbeniu. Tento akademický rok budeme 

ponúkať kázne na tému tretej kapitoly prvej časti Katechizmu 

Katolíckej cirkvi: Verím v Ducha Svätého. 

Zimný semester: 

19. 09. 2017   Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna. 

(čl. 683 - 690) 

26. 09. 2017  Meno a pomenovania Ducha Svätého   

(čl. 691 - 701) 

03. 10. 2017 Duch a Božie Slovo v čase prisľúbení    

(čl. 702 - 716) 

10. 10. 2017  Kristov Duch v plnosti času .. (čl. 717 - 730) 

17. 10. 2017  Duch a Cirkev v posledných časoch .. 

(čl. 731 - 741) 

24. 10. 2017  Pomenovania a predobrazy Cirkvi... 

(čl. 751 - 757) 

31. 10. 2017  Pôvod, založenie a poslanie Cirkvi ...  

(čl. 758 - 769) 

07. 11. 2017 Tajomstvo Cirkvi ..(čl. 770 - 776) 

21. 11. 2017  Cirkev – Boží ľud ..(čl. 781 - 786) 

28. 11. 2017  Cirkev – Kristovo telo.  (čl. 787 - 796) 

05. 12. 2017 Cirkev – chrám Ducha Svätého  .(čl. 797 - 801) 

Letný semester:  

06. 02. 2018 Cirkev je jedna   (čl. 811 - 822) 

13. 02. 2018 Cirkev je svätá   (čl. 823 - 829) 

20. 02. 2018 Cirkev je katolícka   (čl. 830 - 856) 

28. 02. 2018  Cirkev je apoštolská   (čl. 857 – 865)  

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=985
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06. 03. 2018  Hierarchické zriadenie Cirkvi a služba v Cirkvi  .. 

(čl. 871 – 879) 

13. 03. 2018  Biskupské kolégium a jeho hlava   (čl. 880 – 887) 

20. 03. 2018 Poslanie učiť, posväcovať a spravovať    

(čl. 888 – 896) 

10. 04. 2018  Veriaci laici a ich povolanie   (čl. 897 – 900) 

17. 04. 2018 Účasť laikov na Kristovom kňazskom, prorockom 

a kráľovskom úrade...(čl. 901 – 913) 

24. 04. 2018 Zasvätený život   (čl. 914 – 927) 

 

10 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory  

„Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov 

svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do 

ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili cirkevné 

spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa 

a znovu získať milosť ospravodlivenia. Cirkevní otcovia predstavujú 

túto sviatosť ako druhú záchrannú dosku po stroskotaní, ktorým je 

strata milosti.“ (KKC, čl. 1446) 

Aby sme vo sviatosti zmierenia mohli opäť nadobudnúť krstnú 

milosť, je potrebné dobre sa na sv. zmierenia pripraviť, spytovať si 

svedomie, pred kňazom svoje hriechy vyznať, prijať od kňaza vhodné 

poučenie, ľutovať svoje hriechy, za spáchané hriechy podľa poučenia 

kňaza vykonať patričné pokánie a v budúcnosti sa hriechu vyvarovať.  

Čas a miesto vysluhovania sviatosti zmierenia počas 

prednáškového obdobia: 

V priestoroch UPaC počas semestra  

Po:  14:00 – 15:00, 19:30 – 20:30 (Kostol Povýšenia sv. Kríža) 

Ut – Štv:  10:00 – 11:30, 14:00 – 15:00  

Pia:  10:00 – 11:30 
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Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole: 30 min. pred 

začiatkom sv. omše, prípadne po jej skončení. V prvopiatkovom 

týždni 1 hod. pred začiatkom sv. omše. 

FZ KU: Str  11:30 – 12:00 

Internáty:  po jej skončení. 
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11 Adorácie  

„Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa 

uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Oslavuje veľkosť Pána, 

ktorý nás stvoril a všemohúcnosť Spasiteľa, ktorý nás oslobodzuje od 

zla. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ 

(Ž 24, 9-10) a úctivým mlčaním pred Bohom, ktorý „je vždy… väčší 

[ako my]“. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyhodnému Bohu 

nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru“ (KKC, čl. 

2628) 

Klaňanie sa Kristovi prítomnému v Eucharistii je vynikajúcou 

príležitosťou byť v osobnej blízkosti Božieho Syna a hľadieť mu 

z tváre do tváre. Tam mu môžeme odovzdať všetko. 

Kaplnka sv. Alberta:  

pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:00 

Nočná adorácia sa uskutočňuje raz za mesiac z piatka na sobotu. 

Začína sa sv. omšou o 20:00, končí sa o 22:00. Počas nej je bohatý 

duchovný program s priestorom na osobnú modlitbu.  

Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole:  

Streda: 17:30 – 18:00 

Prvý piatok: po sv. omši  

Internáty: individuálne 

Trojdňová adorácia:  

Trojdňová adorácia sa realizuje na začiatku adventného obdobia. 

Začína sa mládežníckou sv. omšou a po nej je adorácia. 

Počas nasledujúcich dní pokračuje v Kaplnke sv. Alberta a na 

internátoch. Počas adorácie sa modlíme za členov univerzitného 

spoločenstva.  

http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=%8E%2024,%209-10
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12 Spoločné modlitby a pobožnosti 

Modlitba je rozhovorom s Bohom, ktorý je živý a osobný. V modlitbe 

hovoríme Bohu o svojich radostiach a bolestiach, ďakujeme Bohu 

a chválime Ho, odprosujeme a prosíme Ho o pomoc. Môžeme sa 

modliť individuálne, či už v kútiku svojej izby alebo v kostole. 

Môžeme sa modliť v spoločenstve s bratmi a sestrami. Katolícka 

univerzita v Ružomberku potrebuje našu modlitbu.  

U nás sa spolu modlíme nasledujúce modlitby:  

Kaplnka sv. Alberta 

11:45 Modlitba posvätného ruženca – pondelok – piatok  

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu – pondelok – piatok  

Iné pobožnosti: krížové cesty, májové pobožnosti, fatimské soboty – 

prvá sobota v mesiaci, novéna k Duchu Svätému, júnové pobožnosti, 

októbrové pobožnosti  

Kostol sv. Rodiny 

Májové pobožnosti – po sv. omši 

Októbrové pobožnosti – pred sv. omšou 

Novéna k Duchu Svätému 

Krížové cesty – piatok, nedeľa 

 

13 Príprava k iniciačným sviatostiam 

„Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené 

Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými 

sa sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné 

každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú  

s potrebnými dispozíciami.“ (KKC, čl. 1131) Sviatosti sú k dispozícii 

pre každú fázu ľudského života, aby prostredníctvom nich mohol 

veriaci človek čerpať silu pre svoj život, aby mohol ľahšie 

napredovať svojim životom, a tak dosiahnuť spásu.  
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V UPaC ponúkame prípravu k iniciačným sviatostiam (krst, 

birmovanie, Eucharistia), ktorá sa realizuje individuálnou formou. 

Záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu zahlásiť  

v UPaC do 09.10. 2017. 

 

14 Formácia pedagógov a zamestnancov KU 

Významnou mierou na integrálnej formácii študentov sa podieľajú aj 

pedagógovia a zamestnanci KU. Z tohto dôvodu sú aj im ponúkané 

rôzne formačné aktivity, ku ktorým majú pristupovať nielen pasívne, 

ale aj sami sa majú podieľať na svojom osobnom duchovnom raste. 

Okrem duchovných aktivít, ktoré sú ponúkané študentom, k formácii 

pedagógov a zamestnancov KU slúžia: 

- duchovná obnova na začiatku akademického roka, 

- cyklus prednášok „Hosť na KU“, 

- malé spoločenstvá pedagógov a zamestnancov KU. 

 

15 Hosť na KU 

Podujatie Hosť na KU má v ponuke UPaC svoje privilégium. 

Prednášky a diskusie s pozvanými osobnosťami z duchovného, 

kultúrneho, politického a spoločenského života z domova 

a zo zahraničia sa uskutočnia počas prednáškového obdobia vždy 

v utorok o 16:16 v Knižnici KU. Prednáška je sprevádzaná hudobnou 

časťou, v ktorej vystupujú študenti, doktorandi i pedagógovia 

z Katedry hudby PF.  

Program Hosť na KU bude aktualizovaný počas AR 2017/18 na 

webovej stránke Univerzitného pastoračného centra a na nástenkách. 
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16 Malé internátne spoločenstvá študentov 

„Keďže laikom, tak ako všetkým veriacim v Krista, je na základe 

krstu  

a birmovania od Boha zverený apoštolát, majú povinnosť a právo 

jednotlivo, ako aj v združeniach pracovať na tom, aby všetci ľudia na 

celom svete poznali a prijali Božie posolstvo spásy. Táto povinnosť 

je ešte naliehavejšia vtedy, keď ľudia iba ich prostredníctvom môžu 

počuť evanjelium a poznať Ježiša Krista. Činnosť laikov v cirkevných 

spoločenstvách je taká potrebná, že bez nej apoštolát duchovných 

pastierov nemôže vo väčšine prípadov dosiahnuť svoj plný účinok“ 

(KKC, čl. 900). 

Na internátoch a tak isto aj v priestoroch UPaC počas prednáškového 

obdobia pravidelne v utorok alebo v stredu aktívne vyvíjajú svoju 

činnosť malé internátne spoločenstvá študentov. Tieto spoločenstvá 

vedú kňazi z UPaC a animátori z radov študentov. Náplňou stretnutí 

internátnych spoločenstiev je vzájomné spoznávanie sa, spoločná 

komunikácia, modlitba, práca so Svätým písmom, vzájomné 

obohacovanie sa a užitočné trávenie času v spoločenstve. 

 

17 Sústredenia zo spirituality (SZS) 

Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného základu na 

KU už od samého začiatku existencie univerzity a plnia dôležitú 

úlohu vo formácii študentov. SZS sú vynikajúcou príležitosťou na 

reflexiu o svojom živote a jeho zmysle, na uvažovanie o Bohu a 

Cirkvi a pozícii mladého človeka v spomenutých vzťahoch.  

SZS pre 1. r. Bc pozostávajú z evanjelizačného programu 

a zvolených aktivít: 

1. Evanjelizačný program prebieha od pondelka – stredy alebo 

od stredy - piatku v čase od 16:20 – 19:35 v priestoroch UPaC. 
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Obsahom evanjelizačného programu je prednáška, práca 

v skupinkách, svedectvá, svätá omša. 

2. Aktivity, ktorými si študent doplní potrebný počet hodín SZS, je 

potrebné nazbierať 12 bodov. Aktivity si vyberie z ponuky 

UPaC: prednáška „Hosť na KU“ (3 body, z každej prednášky je 

potrebné vypracovať esej na 1 A4), kurz „Žena, poznaj seba“ 

(12 bodov) a „Budujeme vzťah, ako ďalej?“ (12 bodov), „Dni 

kresťanskej kultúry“ (12 bodov), pobyt u benediktínov 

(12 bodov), misijný program (3 body), prednáška Škola rodiny 

(3 body, z každej prednášky je potrebné vypracovať esej na 

1 A4), chvály (3 body), evanjelizačný kurz „Nasleduj Krista“ 

(12 bodov), púť Wadovice – Oswiencim (4 body), Adventný 

Krakov (4 body), darcovstvo krvi (2 body, je potrebné 

potvrdenie), duchovná obnova (12 bodov). Bližšie informácie 

o podujatiach nájdete v tomto „Sprievodcovi“ a aktuálne na web 

stránke UPaC – www.upac.sk Rozpis skupín na evanjelizačný 

program bude uvedený na stránke fakulty a UPaC. Študenti si 

aktivity zapisujú do preukazu, ktorý je potrebné s ostatnými 

podkladmi odovzdať a s kňazom v UPaC konzultovať do 30. 04. 

2018. 

SZS pre 2. r. Bc (pre študentov PF a FF) sa uskutočňujú cez 

evanjelizačný program a zbieranie zvolených aktivít:  

1. Evanjelizačný program sa bude realizovať 08. 02. 2018 (štvrtok) 

v Aule Jána Pavla II. o 13:50 – 18:45. Obsahom evanjelizačného 

programu  

je prednáška, práca v skupinkách, svedectvá, svätá omša. 

2. Cez zvolené UPaC aktivity je potrebné nazbierať 18 bodov. 

Rozpis aktivít: prednáška „Hosť na KU“ (3 body, z každej 

prednášky je potrebné vypracovať esej na 1 A4), kurz „Žena, 

poznaj seba“ (12 bodov) a „Budujeme vzťah, ako ďalej?“ (18 

bodov), „Dni kresťanskej kultúry“ (18 bodov), pobyt 

http://www.upac.sk/
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u benediktínov (12 bodov), misijný program (3 body), prednáška 

Škola rodiny (3 body, z každej prednášky je potrebné 

vypracovať esej na 1 A4), chvály (3 body), evanjelizačný kurz 

„Nasleduj Krista“ (18 bodov), púť Wadovice – Oswiencim 

(4 body), Adventný Krakov (4 body), darcovstvo krvi (2 body, je 

potrebné potvrdenie), duchovná obnova (18 bodov). Bližšie 

informácie o podujatiach nájdete v tomto „Sprievodcovi“ 

a aktuálne na web stránke UPaC – www.upac.sk Študenti si 

aktivity zapisujú do preukazu, ktorý je potrebné s ostatnými 

podkladmi odovzdať a s kňazom v UPaC konzultovať do 30. 04. 

2018. 

SZS pre 2. r. Bc FZ budú prebiehať pobytovou formou. Informácie 

o SZS sú rovnaké ako pre študentov 1. r. Mgr. 

SZS pre 1. r. Mgr budú prebiehať pobytovou formou. Rozpis SZS 

bude uvedený začiatkom akademického roku na stránke fakulty 

a UPaC – www.upac.sk Súčasťou SZS je modlitba, osobný rozhovor 

s každým študentom, sviatosť zmierenia, prednášky a diskusie, práca 

v skupinkách, sledovanie evanjelizačných filmov, turistika, šport, 

prezentácia činnosti KU a UPaC, ponuka aktivít na pôde KU. SZS 

pre PF KU prebiehajú v dňoch utorok – štvrtok (Važec, Ústie nad 

Priehradou, Špania Dolina) a pre študentov FF KU prebiehajú 

v dňoch štvrtok – sobota (Spišské Podhradie – Spišská Kapitula). 

SZS sú oficiálnym školským podujatím, kde je požívanie 

alkoholických nápojov či iných omamných látok zakázané. Na SZS 

je potrebné si priniesť písacie potreby, Sväté písmo a turistickú obuv. 

Na SZS nepoužívame počítače a internet.   

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môžu študenti 

absolvovať SZS aj náhradnou formou. Svoju neúčasť na SZS 

potrebujú včas, minimálne jeden týždeň dopredu (v prípade 

nečakaných udalostí ako choroba ,...) nahlásiť univerzitnému 

kaplánovi a následne s ním osobne konzultovať spôsob náhrady 

http://www.upac.sk/
http://www.upac.sk/
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v priestoroch UPaC. Vypracovanú náhradu je potrebné odovzdať 

do 30. 04. 2018.  

Neúčasť na SZS bez ospravedlnenia znamená okamžitý zápis 

známky FX do AIS-u.  

Ďalšie informácie o SZS možno získať priamo od kňazov UPaC 

alebo na internetovej stránke jednotlivých fakúlt a www.upac.sk  

Konzultačné hodiny pre predmet Sústredenia zo spirituality 

v kancelárii UPaC:  

Pondelok:  14:00 – 15:00 

Utorok – Štvrtok:  10:00 – 11:30 a 14:00 – 15:00 

Piatok:  10:00 – 11:30 

V skúškovom období prebiehajú konzultačné hodiny  

od pondelka – štvrtku. 

 

18 Škola rodiny  

Blízku prípravu študentov KU do manželstva zabezpečuje projekt 

Školy rodiny. Jedná sa o dvojročný cyklus, ktorý prebieha formou 

prednášok a diskusií s manželmi. Stretnutia sa uskutočnia v letnom 

semestri dvakrát v mesiaci v stredu o 19:00 v UPaC. Témy majú 

nasledujúcu náplň: 

Letný semester: 

21. 02. 2018 Originalita muža 

07. 03. 2018  Originalita ženy 

21. 03. 2018  Ako naplniť čas známosti? 

04. 04. 2018 Ako riešiť konflikty vo vzťahu? 

18. 04. 2018 Je možná čistota vo vzťahu? 

 

Príprave do manželstva napomáhajú tieto víkendové podujatia: 

27. – 29. 10. 2017, téma: Budujeme vzťah, ako ďalej? 
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16. – 17. 02. a 09. – 10. 03. 2017 téma: Žena, poznaj seba; muž, 

poznaj ženu 

Bezprostredná príprava študentov a zamestnancov KU na manželstvo 

sa uskutočňuje prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré vedie 

lektorský tím spišskej diecézy – v ňom sú zapojení aj kňazi z UPaC. 

Presnejšie informácie sú uvedené na www.domanzelstva.sk 

V mimoriadnych prípadoch sa predmanželská príprava realizuje aj 

individuálnou formou. 

 

19 Púte 

Celý ľudský život je jednou púťou, cestou do neba do neba. 

Putovanie bolo už odpradávna súčasťou spirituality veriaceho 

človeka. Ale dotýkalo sa aj hľadajúcich osôb. Putovanie umožňuje 

človeku zahĺbiť sa do svojho života, uvedomiť si, čo je v ňom 

podstatné. Putovanie je vhodnou príležitosťou na cestu k sebe, 

k blížnym a k Bohu. Preto putovanie je významnou súčasťou aj 

kresťanskej spirituality. V minulosti putovali kresťania k hrobom 

apoštolov do Jeruzalema, do Ríma  a do Santiaga de Compostella 

k hrobu sv. apoštola Jakuba.  

Aj UPaC ako súčasť formácie na KU ponúka putovanie na rozličné 

pútnické miesta. V akademickom roku 2017/2018 budeme putovať 

na tieto miesta: 

30 .09. 2017 Bratislava – blahorečenie Titusa Zemana 

14. 10. 2017 Wadowice – Oswiecim  

02. 12. 2017 Adventný Krakov 

Máj 2018     Púť s Rádiom Lumen do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v Krakove 
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20 Iné duchovné aktivity 

UPaC ponúka aj iné duchovné aktivity a zároveň je otvorené aj pre 

realizáciu ďalších nápadov a podnetov, ktoré vyjdú z podnetov 

univerzitného spoločenstva. Patria sem: 

- slávenie sv. omší z rozličných príležitostí, pri promóciách 

absolventov KU, pri stretnutiach s absolventmi KU,  

- návšteva farností na Slovensku,  

- sv. Mikuláš na pôde KU, 

- Kampaň za počatý život – apríl, 

- účasť na rôznych mládežníckych podujatiach na Slovensku 

a v zahraničí, 

- požehnávanie študentských izieb na internátoch a privátoch, 

požehnávanie priestorov jednotlivých fakúlt KU, 

- duchovná starostlivosť o spoločenstvo pri Kostole sv. Rodiny 

v Ružomberku – Rybárpoli, 

- duchovná starostlivosť o ružomberských seniorov vo forme 

duchovnej obnovy raz v mesiaci spojená so sv. omšou, adoráciou 

a prednáškou. 

 

21 Modlitbové spoločenstvo pri KU 

Na pôde Katolíckej univerzity sa do formačnej činnosti zapája 

Modlitbové spoločenstvo pri KU. Toto spoločenstvo pozostáva zo 

študentov a absolventov Katolíckej univerzity a ponúka modlitbu 

chvál, evanjelizačné kurzy, prácu v malých spoločenstvách študentov 

a rodín absolventov KU, zapája sa do realizácie predmetu 

Sústredenie zo spirituality pre študentov Katolíckej univerzity. Na 

pôdu univerzity pozýva evanjelizátorov z celého sveta a v pôstnom 

období organizuje duchovnú konferenciu. Tím Modlitbového 

spoločenstva aktívne spolupracuje s tímom UPaC. 
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22 Kultúrne podujatia 

„Kristova dobrá zvesť neprestajne obnovuje život a kultúru padlého 

človeka. Bojuje proti omylom a zlám, ktoré pochádzajú z ustavične 

hroziacich zvodov hriechu, a odstraňuje ich. Neprestajne očisťuje 

a povznáša mravy národov. Nebeskými bohatstvami akoby znútra 

zúrodňuje, upevňuje, zdokonaľuje a v Kristovi obnovuje hodnoty 

ducha a vlohy každého národa a každého veku“ (KKC, čl. 2527). 

Popri duchovných aktivitách sa UPaC realizuje aj v oblasti kultúry, 

ktorá má svoj základ v Božom kulte. Vďaka kresťanstvu, ktoré 

pozitívne vplýva na kultúru, môže potom kultúra pozitívne vplývať 

na samotného človeka. UPaC sa usiluje o takúto ponuku kvalitnej 

kresťanskej kultúry, ktorá pomôže človeku rásť k výšinám a dvíhať 

jeho ducha. K tomu prispievajú nasledujúce aktivity:     

- Filmový klub, 

- Beánia – 19. 10. 2017, 

- KU má talent – 22. 11. 2017, 

- Silvester na KU – 30.12. 2017 – 1.1. 2018, 

- Sedliacka veselica – 25. 04. 2018. 

Filmový klub 

Filmový klub ponúka v stredu o 19:00 počas prednáškového obdobia 

v priestoroch UPaC premietanie hodnotných filmov. Program je 

nasledovný: slovo na úvod, premietanie filmu a diskusia. 

Moderátorom filmového klubu je PaedDr. Ján Gera, PhD. Viac 

informácií nájdete na internetových stránkach www.dobryfilm.sk, 

www.upac.sk. 

Beánia 

Toto podujatie je radostným privítaním prvákov na pôde Katolíckej 

univerzity v novom akademickom roku spojené s bohatým 

kultúrnym programom. Podujatie sa uskutoční 19. 10. 2017 

http://www.upac.sk/
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v Kultúrnom dome v Ružomberku o 19:00. Srdečne pozývame 

predovšetkým prvákov všetkých fakúlt. 

KU má talent 

Na KU v Ružomberku študuje množstvo talentovaných študentov, 

ktorí sa angažujú v rôznych aktivitách sociálneho, kultúrneho, 

náboženského a spoločenského charakteru. Mnohí z nich účinkujú vo 

vlastných hudobných a tanečných skupinách či v chrámových 

spevokoloch. Akcia KU má talent je možnosťou, ako svoj talent na 

pôde KU zviditeľniť, ako ho ponúknuť aj iným, a tak aj iných 

inšpirovať. Tohtoročná súťaž KU má talent sa uskutoční v stredu 

22.11. 2017 so začiatkom o 19:00. Prezentovať sa tu môžu študenti, 

ale aj pedagógovia a zamestnanci KU s akýmkoľvek druhom 

kultúrneho programu. Prihlasovanie je v UPaC a končí týždeň pred 

začiatkom  podujatia.  

Sedliacka veselica 

UPaC sa usiluje, aby každá aktivita, ktorú organizuje, ponúkala 

účastníkom čosi viac, aby v sebe mala pridanú hodnotu. Takýmto 

netradičným podujatím je aj Sedliacka veselica na záver 

prednáškového obdobia letného semestra, ktorá sa uskutoční v stredu 

25.04. 2018 so začiatkom o 19:00 vo Foajé PF KU.  Sedliacka 

veselica určite pomôže študentom aspoň na chvíľu sa odpútať od 

blížiacich sa skúšok. Študenti odetí v ľudových krojoch sa počas 

veselice môžu zábavným spôsobom vrátiť  ku koreňom našej 

slovenskej kultúry a uvedomiť si jej originalitu a hodnotu. 
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23 Spoločenské podujatia 

Z mnohých spoločenských podujatí je potrebné spomenúť:  

Univerzitné diskusné fórum – UFO. Je prezentáciou študentov KU, 

ktorí  

sa angažujú v rôznych podujatiach, a tak môžu byť inšpiráciou aj pre 

svojich spolužiakov. Okrem toho sa tu majú možnosť prezentovať 

študenti, ktorí absolvovali zahraničné študijné pobyty v programe 

Erazmus. UFO sa koná počas prednáškového obdobia jedenkrát 

v mesiaci, v stredu o 15:00 v spoločenských priestoroch Foajé PF 

KU.  

Kvapka krvi – dvakrát v akademickom roku prichádzajú pracovníci 

hematologického transfúzneho oddelenia z Martina priamo na pôdu 

KU v UPaC. Členovia univerzitného spoločenstva tak majú možnosť 

darovať vzácny orgán, ktorým je krv, a tak môžu pomôcť tým, ktorí 

to najviac potrebujú. Kvapka krvi sa na pôde KU koná už niekoľko 

rokov a zúčastňuje sa jej asi 50 – 70 darcov.  

Tvorivé dielne – pravidelná aktivita, ktorá sa koná v priestoroch 

UPaC počas prednáškového obdobia. Je možnosťou vhodne využiť 

svoj voľný čas, prípadne objaviť a realizovať svoj talent. Na tomto 

mieste vyrábame rôzne vecičky, ktoré môžu potešiť nielen nás, ale aj 

iných. Tvorivé dielne sú aj vhodnou príležitosťou ku komunikácii 

a vzájomnému zdieľaniu. 

Šikovná vareška – každý pondelok popoludní od 13:00 sa koná 

príprava agapé po vysokoškolskej sv. omši. Šikovná vareška ponúka 

možnosť naučiť sa variť či piecť. A pretože láska ide cez žalúdok, 

stojí zato urobiť radosť druhým. 
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24 Šport 

Neodmysliteľnou súčasťou výchovy mladého človeka a jeho 

integrálnej formácie, teda formácie v každej oblasti ľudského života, 

je aj šport. Práve šport pomáha mladému človeku nielen udržiavať si 

zdravie tela a duše a fyzickú kondíciu, ale učí ho aj vytrvalosti, 

systematickosti, spiritualite spoločenstva, učí ho správne prežívať 

výhru, ale dokázať prijať aj porážku.  

Pre športovú činnosť využívame telocvičňu pri Gymnáziu 

sv. Andreja. Športové podujatia sa konajú pravidelne každý týždeň 

a bližšie informácie možno nájsť na internete a na nástenkách UPaC.  

Okrem toho UPaC má k dispozícii aj päť trackingových bicyklov, 

bežecké lyže a lyže na zjazd, ktoré si možno v UPaC zapožičať. 

Ponúkame na zapožičanie aj bedmintonové rakety, pingpongový stôl 

a raketky, stany, florbalové hokejky, lopty na futbal, futsal, volejbal 

a basketbal. Ďalšie informácie sa dozviete v kancelárii UPaC. 

K budovaniu fyzického a duševného zdravia patrí aj turistika, ktorá 

má na Slovensku, ale zvlášť v okolí Ružomberka vynikajúce 

podmienky. Turistickej činnosti na KU slúži Turistický klub KU, 

ktorý v spolupráci s UPaC pripravuje program turistickej činnosti. 

Program možno nájsť na nástenkách a na internetovej stránke UPaC. 
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25 Poradenské centrum KU 

Prostredníctvom Poradenského centra KU v Ružomberku poskytuje 

svojim študentom a absolventom komplexné poradenstvo a podporu 

v rôznych životných situáciách. Odborný tím v Poradenskom centre 

KU poskytuje kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, 

zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo a zároveň 

podporuje študentov so špecifickými potrebami a študentov – 

rodičov s deťmi. Venuje sa tiež podporným, rozvojovým 

a preventívnym aktivitám vo forme seminárov, tréningov 

a rozvojových programov. Aktuálne informácie o aktivitách 

Poradenského centra KU sú uvedené na webovej stránke Katolíckej 

univerzity Služby študentom a na facebookovom profile 

Poradenského centra. 
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Ponuka služieb Poradenského centra KU v akademickom roku 

2017/2018

 

 

 



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2017/2018 

 

43 

 



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2017/2018 

 

44 

 

  



Sprievodca duchovnými a spoločenskými podujatiami na KU 2017/2018 

 

45 

26 Plán umeleckých a vedeckých podujatí  

Katedry hudby PF KU 

23. - 27. 10. 2017 Interpretačné kurzy v hre na klavíri 

a v sólovom speve - Organová sieň, FZ KU, 

Nám. A. Hlinku 60, Katedra hudby, Nám. A. 

Hlinku 56, Ružomberok 

21. - 22. 11. 2017 "Ars et educatio IV." – vedecká 

konferencia o umení (hudobnom 

a výtvarnom) v edukačnom procese - 

Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

Katedra hudby a Katedry výtvarnej výchovy, 

Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok 

21. 11. 2017, 18:00 Koncert pozvaných umelcov - klavírneho 

dua: Robert Gawroński a Jakub Brawata - 

v rámci vedeckej konferencie "Ars et 

educatio" a sviatku sv. Cecílie - patrónky 

hudobníkov - Organová sieň, FZ KU, Nám. 

A. Hlinku 60, Ružomberok 

11. 12. 2017, 15:00  Interný koncert študentov Katedry hudby 

- Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 

60, Ružomberok 

07. 12. 2017, 14:00  Spevácky koncert študentov Katedry 

hudby - Organová sieň, FZ KU, Nám. A. 

Hlinku 60, Ružomberok 

10. 12. 2017, 18:00  Adventný koncert Katedry hudby - Kostol 

Povýšenia sv. Kríža (jezuitský) 

v Ružomberku  
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05. - 06. 04. 2018  Festival (stredo)školských speváckych 

zborov - Katedra hudby PF KU, Veľká 

dvorana KDAH v Ružomberku. 

12. 04. 2018, 14:00  Komorný spevácky koncert študentov 

Katedry hudby - Organová sieň, FZ KU, 

Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok 

17. - 18. 04. 2018 Študentská umelecká činnosť - 

medzinárodná intepretačná súťaž 

študentov pedagogických fakúlt - 

Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 60, 

Katedra hudby, Nám. A. Hlinku 56, 

Ružomberok, Kostol Povýšenia sv. Kríža 

(jezuitský) v Ružomberku. 

23. - 29. 04. 2018 Týždeň kresťanskej kultúry 

v Ružomberku. Podujatie organizuje OZ 

Vzdelávanie umením - EduArt v spolupráci s 

KU v Ružomberku. 

06. 05. 2018, 18:00  Koncert duchovnej hudby v podaní 

pedagógov a študentov Katedry hudby - 

Synagóga v Ružomberku  

02. 05. 2018, 15:00 Interný koncert študentov Katedry hudby 

- Organová sieň, FZ KU, Nám. A. Hlinku 

60, Ružomberok 

03. 05. 2018, 15:00 Spevácky koncert študentov Katedry 

hudby - Organová sieň, FZ KU, Nám. A. 

Hlinku 60, Ružomberok 

15. 06. 2018, 19:00  Koncert pedagógov a študentov Katedry 

hudby v rámci celoslovenského podujatia 

"Noc hudby" - Synagóga v Ružomberku 
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01. - 06. 07. 2018  Kurz pre organistov a kantorov - Katedra 

hudby, Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok, 

Kostol Povýšenia sv. Kríža (jezuitský) 

v Ružomberku 

 

27 Manažment Poprad, PF KU – pastoračný program 

Duchovnou správou študentov, pedagógov a zamestnancov PF KU 

v odbore Manažment v Poprade je poverený duchovný otec – doc. 

ThDr. Anton Lisnik, PhD. Kontakt: anton.lisnik@ku.sk 

Sv. omše v Kostole sv. Egídia v Poprade sú o 12:00 podľa programu, 

alebo aktuálneho oznamu. Sv. zmierenia sa vysluhuje podľa dohody 

s duchovným otcom. Duchovné obnovy pre zamestnancov sú na 

začiatku akademického roka, pred Vianocami a pred Veľkou nocou. 

 

28 Inštitút Juraja Páleša v Levoči, PF KU – pastoračný 

program 

Duchovnú správu študentov, pedagógov a zamestnancov inštitútu 

zabezpečuje minorita – PhDr. Adam Baran, OFM Conv. Kontakt: 

adam@minoriti.sk, adambaran@ku.sk 

Sv. omše budú každý utorok, stredu a štvrtok o 9:40. Súčasťou Veni 

Sancte je imatrikulácia študentov prvého ročníka, Te Deum, je 

spojené s promóciami. Od utorku do piatku bude príležitosť ku sv. 

spovedi a  na osobné stretnutie s kňazom. V tomto roku chceme 

zriadiť pastoračnú miestnosť v internáte. 

V stredu bývajú tzv. Večery pri káve na internáte, ktoré pozostávajú  

z prednášky a diskusie s pozvanými hosťami na rôzne spoločenské 

a náboženské otázky;  

 

 

mailto:anton.lisnik@ku.sk
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Iné duchovné aktivity: 

- v októbrové utorky je modlitba sv.  ruženca, 

- v novembrové utorky si v modlitbe spomíname na zosnulých, 

- počas adventu o 7:00 je slúžená rorátna sv. omša v Minoritskom 

kostole, 

- v stredy v pôstnom období je o 12:00 krížová cesta.  

 

Ďalšie dôležité akcie: 

06. – 07. 12. 2017  adventná duchovná obnova pre 

študentov 

13. 12. 2017   duchovná obnova pre zamestnancov 

09. 01. 2018  koleda 

13. 02. 2018   odpustová slávnosť sv. Valentína 

14. 02. 2018  Popolcová streda 

      03. 2018   pôstna duchovná obnova pre študentov 

      03. 2018   duchovná obnova pre zamestnancov 

 

Dvakrát v počas semestra bude ponuka duchovných obnov pre 

študentov. Ostatné akcie budú zabezpečené podľa potreby a po 

dohode s vedením inštitútu a študentmi.  

 


